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МЕТА РОБОТИ 
Ознайомлення з ресурсами  OWASP WebGoat та вивчення основних правил 

роботи при виконанні уроків WebGoat. 

ЗАВДАННЯ 

1. Встановити JAVA 

2. Встановити та запустити WebGoat 

3. Встановити та запустити WebScarab 

4. Провести атаку «Numeric SQL Injection». 

ПОЧАТОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1. Встановлення JAVA у системі. Достатньо встановити JRE. Створення 

системної змінної JAVA_HOME.  

 
Рис. 1. Створення системної змінної JAVA_HOME 

 

2. Далі відкриємо командний рядок та введемо команду «java -version» для 

перевірки встановлення Java. 



 

Рис. 2. Виконання команди «java -version» 

Як бачимо з Рис. 2 JAVA встановлена у нашій системі. 

3. Для встановлення WebGoat завантажуємо .zip файл та розпаковуємо його 

у нашу робочу папку. Далі запустимо файл webgoat_8080.bat та переконаємось, 

що Apache Tomcat успішно працює, перейшовши за посиланням: 

http://127.0.0.1:8080/ 

 

Рис. 3. Запуск файлу webgoat_8080.bat 

http://127.0.0.1:8080/


 
Рис. 4. Домашня сторінка Apache Tomcat 

Для початку роботи з WebGoat перейдемо за посиланням: 

http://127.0.0.1:8080/WebGoat/attack  

Рис. 5. Головна сторінка WebGoat 

4. Для ефективного функціонування та вивчення WebGoat також 

необхідним є проксі-сервер, який би дозволив подальший аналіз і модифікацію 

взаємодії клієнт-сервер та даних, що передаються. 

OWASP WebGoat для цієї цілі рекомендують WebScarab. WebScarab є 

основою для аналізу вебдодатків, що взаємодіють з використанням протоколів 

HTTP і HTTPS. Він розроблений на Java, і, таким чином, забезпечує сумісність з 

багатьма платформами.  

http://127.0.0.1:8080/WebGoat/attack


Інсталюємо WebScarab: 

Рис. 6. Вікно інсталяції WebScarab 

Встановимо WebScarab як проксі-сервер веб-браузера. Використаємо 

«127.0.0.1:8008» для Mozilla Firefox.  

Рис. 7. Налаштування WebScarab як проксі-сервера Mozilla Firefox 



5. Для того аби провести атаку «Numeric SQL Injection» у відкритому вікні 

WebScarab активуємо пункт «Intercept requests» та виберемо методи GET та 

POST (у випадку їхньої активності фон методів позначений синім кольором). 

Рис. 8. Вікно WebScarab 

Далі у WebGoat вибираємо урок. В даному випадку обираємо «Numeric SQL 

Injection» 

Рис. 9. Урок Numeric SQL Injection 



Рис. 10. Використання WebScarab для внесення змін в SQL-запит 

Рис. 11. Зміна в SQL-запит 

 

 

 

 

 



Рис. 12. Успішне виконання уроку Numeric SQL Injection 

Отже, на Рис. 12 представлена форма, яка дозволяє переглядати погоду для 

обраної метеостанції. Нам необхідно модифікувати SQL-запит таким чином, щоб 

як результат ми отримали погоду всіх присутніх метеостанцій, тобто всі дані 

таблиці. Для здійснення SQL-запитів використовується наступний синтаксис 

команд: SELECT * FROM weather_data WHERE station = [station] 

Використовуючи можливості даного програмного забезпечення, ми змінюємо 

значення змінної station з 101 (це визначений для станції параметр) на 101 OR 

1=1 та приймаємо дані зміни, натиснувши кнопку «Accept changers». (Рис. 11) 

Вираз 1=1 є завжди істиною (true), тому буде обрано всі дані з таблиці 

«weather_data». Власне результат представлений на Рис. 12. 

ВИСНОВОК 
Отже, Numeric SQL Injection є найпростішим способом досягнення SQL-

ін'єкції. Цей тип вразливості також широко поширений, оскільки розробники 

часто вважають, що числові параметри є безпечними, коли в більшості випадків 

вони відсутні.  

При виконанні роботи я встановила необхідне середовище для проведення 

роботи з OWASP WebGoat, ознайомилась з принципами додатку WebGoat, 

провела атаку Numeric SQL Injection, яка полягала  в розкритті метеорологічних 

даних всіх міст. Це стало можливо завдяки  використанню неперевірки введення 

поля на стороні сервера з метою модифікації запиту. Необхідний запит – це 

SELECT * FROM weather_data WHERE station = 101 OR  

1 = 1, де була додана перевірка 1 = 1, що завжди є справедливим. У результаті 

запит виконується по всіх містах, навіть якщо вони не були попередньо 

авторизовані.  



 

 


